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Tusványos: összmagyar összefogást sürgetett Semjén Zsolt 
 
2011. július 20. - MTI, Krónika, Erdély Ma, Szabadság, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Ha az RMDSZ és a többi erdélyi magyar politikai alakulat nem tud a saját pártpolitikai 

szempontjaiból engedni, nem lesz meg a parlamentbe jutáshoz szükséges öt százaléka a 

romániai magyarságnak. Ezért összmagyar összefogás kell – jelentette ki Semjén Zsolt 

nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a 22. Bálványosi Szabadegyetem és 

Diáktábor megnyitó előadásán Tusnádfürdőn. Az egyházi áldással kezdődött hivatalos 

megnyitón a politikus a magyar kormány nemzetpolitikai célkitűzéseit ecsetelve 

leszögezte: a kabinet alapfilozófiája, hogy minden nemzet egyszeri és megismételhetetlen, 

ezért az emberiség szegényebb lenne, ha a nemzetek eltűnnének. Semjén Zsolt kijelentette, 

hogy a szavazati jog és az állampolgárság egymástól elválaszthatatlan, a szavazati jog nem 

függhet az adófizetéstől. A Markó Béla által megfogalmazott kifogásokkal szemben, 

miszerint a könnyített honosításhoz nem szabadna szavazati jogot is adni, mivel ez azt 

eredményezheti, hogy az erdélyi magyarok azt hiszik: azzal, hogy a magyarországi 

választásokon leszavaztak, letudták állampolgári kötelezettségeiket, így a romániai 

voksoláson már nem vesznek részt, Semjén úgy vélte, nem a politikusoknak kell 

megmondaniuk, hogy szavazhassanak-e az erdélyi magyarok vagy sem. „Megadjuk a 

szavazati jogot, aztán ők majd eldöntik, hogy akarnak-e élni vele” – mutatott rá. 

 
Könnyített honosítás: eddig kétszázezer kérelmet nyújtottak be 
 
2011. július 20. - MTI, transindex.ro, Erdély Ma 

Régi adósságunkat törlesztettük az egyszerűsített honosítási kérelem lehetőségének 

biztosítása által - mondta Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár 

a 22. Tusványosi Szabadegyetemen. A kettős állampolgárság megszerzésének könnyített 

eljárása lehetővé teszi, hogy a Magyarország határain kívül élő magyarok tömegeit ne 

tekintsék többé idegennek az anyaországban, és egyértelműen kijelenthető, hogy a fél éve 

elkezdett folyamat a magyar államigazgatás legnagyobb sikerének tekinthető, tette hozzá a 

szakpolitikus. Wetzel Tamás miniszteri biztos felszólalásában a magyar állampolgárság 

megszerzésének 5-10 évvel ezelőtti és mostani lehetőségeit állította párhuzamba, majd a 

minisztériumi apparátus és a Demokrácia Központok közötti munkafolyamat 

összehangolásának körülményeiről, szakmai hátteréről tájékoztatta a hallgatóságot. 

 

Az ukrán szervek törvényellenesnek vélik a magyar himnusz lejátszását 
 
2011. július 20. - MTI, bumm.sk, Kárpátinfo, Magyar Nemzet 

Az ukrán legfelső ügyészség (GPU) szerint sérti az ukrán alkotmányt és törvényeket a 

beregszászi járási tanács döntése, amelynek alapján a testület ülései az ukrán mellett a 

magyar himnusz lejátszásával kezdődnek. A GPU kedden válaszolt Borisz Taraszjuknak, az 

Ukrán Népi Mozgalom (NRU) elnökének, a párt parlamenti képviselőjének Viktor Psonka 
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legfőbb ügyészhez benyújtott interpellációjára, amely szerint a magyar himnusz ukrajnai 

hivatalos rendezvényeken való használata sérti az ukrán alkotmányt és törvényeket, 

valamint provokációs tartalmat hordoz. A GPU a kárpátaljai megyei ügyészség által 

lefolytatott vizsgálatra hivatkozva azt közölte, hogy a beregszászi járási képviselő-testület 

egy hónappal ezelőtt elfogadott döntése ellentmond az ukrán alkotmány 20. cikkének és az 

önkormányzatokról szóló törvény 43. cikkelyének. 

 

Az OTP közreműködésével utalják a határon túli magyarok támogatását 
 
2011. július 20. - MTI, bumm.sk, Szabadság 

A magyarországi és a szomszédos államokban található fiókhálózatán keresztül az OTP a 

jövőben partnerként közreműködik a határon túli magyaroknak nyújtandó költségvetési 

támogatások célba juttatásában. Az erről szóló megállapodást Semjén Zsolt 

miniszterelnök-helyettes és Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója írta alá. A 

pénzintézet tájékoztatása szerint a megállapodás Romániára, Szlovákiára, Ukrajnára és 

Szerbiára vonatkozik. Az együttműködési megállapodás értelmében a pénzintézet az 

oktatás-nevelésre fordítható pénzek közvetlen eljuttatása érdekében a támogatott 

magánszemélyek részére térítésmentesen nyit bankszámlát, és a támogatás egyszeri, 

készpénzben történő felvételét is ingyen biztosítja. A költségvetési támogatások 

kezeléséhez ugyancsak ingyenesen nyithatnak számlát az OTP Banknál a program 

lebonyolításában közreműködő szervezetek, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. is. 

 

Tusványos: a romániai magyar koalíció esélyei és buktatói 
 
2011. július 20. - Krónika, transindex.ro 

Nem túl jók a kilátások arra, hogy létrejöjjön az együttműködés a romániai magyar 

politikai szféra szereplői között – ezt a következtetést lehet levonni azon beszélgetésből, 

amelyet szakértők részvételével tartottak az EMNT Jakabffy sátorban Tusványoson. Ifjabb 

Toró Tibor politológus vitaindítójában megállapította: a bejegyzésre váró Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP) esélyeit jelentős mértékben nehezíti, hogy nem biztos, hogy Tőkés László 

EMNT-elnök népszerűsége átvihető az általa létrehozni kívánt politikai alakulatra. Székely 

István, a Jakabffy Elemér Alapítvány elnöke szerint a siker érdekében az EMNP-nek a jövő 

évi önkormányzati választáson szavazatmaximáló technikát kell alkalmaznia, vagyis 

minden olyan településen saját jelöltet kell indítania, ahol akár csak egy szavazatot is 

kaphat, mivel az így kapott voksokat felhasználhatja alkupozíciói erősítésére a parlamenti 

választások előtt. 
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Tusványos – Ki lesz a polgármester Marosvásárhelyen? 
 
2011. július 20. - Darvas Réka - Erdély Ma, manna.ro, szekelyhon.ro 

Immár fél éve, hogy a marosvásárhelyi magyar politikai pártok (RMDSZ, MPP, EMNT) 

tárgyalóasztalhoz ültek annak érdekében, hogy a 2012-es helyhatósági választásokon közös 

polgármesterjelöltet indítsanak, ám jelen pillanatig még nem sikerült megegyezniük. A 

Bálványosi Szabadegyetemen Smaranada Enache, a Pro Európa Liga társelnöke, Vass 

Levente, orvos, Portik Vilmos, az EMNT Marosszéki Szervezetének elnökségi tagja, Jakab 

István, a Maros Megyei EMNT elnöke, László György, az MPP Maros Megyei 

szervezetének elnöke és Ölvedi Zsolt, az MPP Marosvásárhelyi szervezetének alelnöke 

beszámoltak az összefogás esélyeiről, és annak elvi feltételeiről, kiemelve, hogy a cél 

elérése érdekében vitathatatlanul szükségszerű a koalíció megalakítása, ami 

tulajdonképpen a marosvásárhelyi közösség által elvárt és járható út. 

 

Eltűnnek a határok az átalakuló közmédia műsoraiban 
 
2011. július 20. - MTI, Népszabadság Online, Erdély Ma 

Az átalakuló magyar közmédia híradásaiban egyre inkább eltűnnek majd a határok a 

magyarországi és a határon túli magyarok között - jelentette ki a magyar közmédia több 

vezető személyisége Tusnádfürdőn. Pásztor Zoltán, a Kossuth Rádió tartalom és 

innovációs igazgatója, valamint Ókovács Szilveszter, a Duna Televízió vezérigazgatója 

biztató eredménynek nevezték, hogy a határon túli magyar témákkal most már számos 

műsoruk foglalkozik, szinte mindegyik „keresztmetszetet” ad az erdélyi magyarság életéről 

is. Böröcz István, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) 

vezérigazgatója az MTI kérdésére elmondta: az MTI és az MTVA vezetése között napi 

szintű, komoly és intenzív egyeztetés folyik arról, hogyan nézzen ki a politikai határokon 

belüli és kívüli, de egymásra tekintettel lévő, szerves összefüggésben kialakítandó tudósítói 

hálózat. Ez nyilvánvalóan nagyon komoly tartalmi elemzéseket igényel, ugyanakkor 

gazdálkodási kérdés is. Jó úton halad a koncepció véglegesítése, ez várhatóan a közeli 

hetekben, legfeljebb egy-két hónapon belül megtörténik - mondta a vezérigazgató. 

 

Iorga-tábla: feljelentést tett az ügyészségen a kulturális tárca 
 
2011. július 20. - Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Szabadság, Új Magyar Szó, Magyar 

Nemzet 

A kulturális és örökségvédelmi minisztérium feljelentést tett a kolozsvári ügyészségen a 

Mátyás-szoborcsoport elé törvénytelenül kihelyezett bronztábla ügyében. Az ügyészségnek 

küldött feljelentésben a minisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy a Iorga idézetet 

tartalmazó táblát műemlék- és építkezési engedély nélkül tették ki a Mátyás szoborcsoport 

elé, amely ellentmond a műemlékvédelmi törvény 23. Cikkelyének, mely szerint minden 

beavatkozás, amely egy műemléken történik, engedélyköteles. A kulturális tárca a Büntető 
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Törvénykönyv 217. cikkelyére hivatkozva bűnvádi eljárás indítását kéri a tettesek ellen, az 

említett cikkely szerint a különleges művészeti, tudományos vagy történelmi értékkel bíró 

javak ellen elkövetett beavatkozás bűntettnek minősül és egytől tíz évig terjedő 

börtönbüntetéssel sújtható. 

 
Aláírásokat gyűjt az EMNT a közös marosvásárhelyi polgármester-jelölt 
indításáért 
 
2011. július 20. - transindex.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szervezete elektronikus aláírásgyűjtést 

kezdeményez annak érdekében, hogy megvalósuljon a magyar összefogás és egyetlen, 

közös polgármesterjelöltet indítsanak Marosvásárhelyen a romániai magyar politikai 

alakulatok. A felhívás szövege a www.koalicio.ro honlapon található, a kezdeményezést 

szintén ott lehet támogatni. 

 

Az EMI csíkszéki szervezete csatlakozik a háromszéki biciklitúrához 
 
2011. július 20. - Erdély Ma 

Az Erdélyi Magyar Ifjak csíkszéki szervezete csatlakozik az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

(EMNT) kezdeményezéséhez, a négynapos háromszéki biciklitúrához, amelynek résztvevői 

körbejárják Háromszék számos települését, ezzel is hirdetve az önrendelkezés fontosságát. 

 

Osztrák politikusok az önrendelkezési jog(unk) mellett 
 
2011. július 20. - Erdély Ma 

Ausztria volt igazságügyi minisztere, három dél-tiroli parlamenti képviselő, két fontos 

osztrák intézmény vezetője és egy bécsi nemzetközi jogász közös nyilatkozatban ítélte el 

Magyarország bukaresti nagykövetének, Füzes Oszkárnak azon nyilatkozatát, melyben 

idiótának bélyegezte a trianoni béke fölülvizsgálatában bízó magyar embereket. A népek 

önrendelkezési joga oszthatatlan és nélkülözhetetlen című, 2011 júliusában keltezett 

nyilatkozatukban leszögezik, hogy a magyar diplomata kijelentései nem csak az általa 

megbélyegzett magyarokat sértik, hanem sértik mindazokat, akiknek a népek 

önrendelkezési joga fontos. Az önrendelkezési jog, amint Koszovó példája is bizonyítja, 

magába foglalja a jogot az elszakadáshoz is – szögezi le a nyilatkozat. 

 
Kiszivárgott a megamegyék munkaterve 
 
2011. július 20. - Irházi János - Nyugati Jelen 

A nagyobbik kormányzó párt, a PD-L köreiből kiszivárgott munkaterv és dokumentum 

csak nyolc megamegyéről beszél, szó sincs benne az RMDSZ által szorgalmazott 8+2 
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variánsról. Eszerint Románia 42 megyéje, beleértve a fővárost is, nyolc megyévé alakul, s 

közben drasztikusan csökkentik a közigazgatási alkalmazottak számát, átszervezik a 

decentralizált intézményeket. A gyakorlatban mindez azt jelenti, hogy a jelenlegi nyolc 

gazdasági fejlesztési régió közigazgatási egység lesz. A Szövetség, jelenlegi álláspontja 

szerint, csak akkor egyezik bele a közigazgatási reformba, ha a nagyobbik kormánypárt 

rábólint a 8+2 variánsra: a plusz kettő pedig a Hargita–Kovászna–Maros és a Szatmár–

Bihar–Szilágy megyék lennének. 

 

Feljelentette magát Kézdivásárhely alpolgármestere 
 
2011. július 20. - Bartos Lóránt - szekelyhon.ro, Krónika 

A gazdasági rendőrségen jelentette fel saját magát Szarvadi József. Az alpolgármester egy 

hivatalos irat aláírása miatt kért kivizsgálást. Egyúttal azt is jelezte, hogy a csütörtöki 

tanácsülésen lemond tisztségéről, és kilép az MPP-ből. Ebben az esetben újabb városatya 

kerül be a tanácsosi testületbe, és alpolgármester-választásra is sor kerül. A csütörtökre 

tervezett tanácsülést egy héttel későbbre tűzték ki, mivel a polgármester objektív okok 

miatt nem tudott volna részt venni az ülésen. 

 

A Lazarus-házban teszik le az esküt Csíkszeredában 
 
2011. július 21. - Takács Éva - Erdély Ma, Hargita Népe 

Befejeződött a csíkszeredai Lazarus-ház felújítása, a magyar főkonzulátus keddtől itt tartja 

az állampolgársági eskütételeket. Ahhoz, hogy el tudja látni azt a feladatot, amelyre 

kiválasztották, a Lazarus-ház komoly belső felújításon esett át. Zsigmond Barna Pál 

főkonzul elmondta, hogy az állampolgársági kérelmek átvétele továbbra is az eddig 

megszokott rend szerint zajlik. Szeptembertől készülnek átszervezni a tevékenységet, ami 

érinteni fogja az ügyfélszolgálatot, tehát a kérelmek átvételét is. 

 

Függetlenként indulna Boér Ádám 
 
2011. július 21. - Krónika 

Lehetségesnek tartja az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT), a Magyar Polgári Párt 

(MPP) illetve a Német Demokrata Fórum (NDF) azt, hogy Szatmárnémetiben a jövő évi 

helyhatósági választásokon közösen támogassanak egy független polgármesterjelöltet, az 

RMDSZ viszont elzárkózik egy ilyen jellegű kezdeményezéstől. Boér Ádám a 

Transindexnek nyilatkozott arról, hogy függetlenként megmérettetné magát, számítva az 

említett négy alakulat támogatására. Boér egyébként legfőbb célkitűzéseiként az utak és 

járdák állapotának javítását, a városi közlekedési hálózat fejlesztését, kerékpárutak és 

sétálóutcák kialakítását, rendezvényközpontok, strand és sportpályák létesítését, valamint 

a régi épületek homlokzatának felújítását tekinti. 
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Kirekesztő Tusványos? 
 
2011. július 21. - Új Magyar Szó 

A 22. Bálványosi Nyári Szabadegyetem szervezői elhárítják ugyan azt a vádat, hogy az évek 

során a Tusványos néven ismert rendezvény kirekesztővé vált, ám a tábor első „politikai” 

napján csak a Fidesz meghívottjai és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 

képviselői vettek részt a különböző témákban szervezett kerekasztal-beszélgetéseken. A 

szabadegyetemről a jelek szerint idén távol maradnak a román politikusok is. Toró T. 

Tibor, az EMNT ügyvezető elnöke az Új Magyar Szó kérdésére elmondta, bíznak abban, 

hogy Kelemen Hunor RMDSZ-elnök elfogadja a meghívást, és eljön Tusnádfürdőre. 

 

Szonettől kormányülésig és vissza 
 
2011. július 21. - Salamon Márton László - Új Magyar Szó 

Markó Béla miniszterelnök-helyettes, volt RMDSZ-elnök az Új Magyar Szónak adott 

interjúban kifejtette, elvi kifogásai vannak a szavazati jog ellen: „Szavazni ugyanis azért 

szavazunk, mert bele akarunk szólni a saját sorsunk alakulásába azáltal, hogy olyan 

képviselőket választunk, akik reményeink szerint jól fognak dönteni velünk kapcsolatosan. 

Éppen ezért elsősorban azok számára fontos a szavazati jog, akik ott élnek, abban az 

országban, ahol a választások zajlanak, ahol egy önkormányzatot vagy parlamentet kell 

megszavazni. Ez egy általános európai elv, ugyanez az elv érvényesül az európai 

parlamenti választásokon: a szavazást elválasztották az állampolgárság kérdésétől. Az elvi 

probléma tehát az, hogy elsősorban azoknak kell szavazniuk, akik viselik is később 

döntésük következményeit.” Markó szerint „az RMDSZ-nek érdeke kormányozni, és nem 

látom, hogy nagyon hamar előállhat egy olyan helyzet, hogy ne legyen érdeke. Ez csak 

akkor történhet meg, ha a másik oldal, a koalíciós társ ellenérdekeltté teszi az RMDSZ-t, 

például egy olyan régió átalakítási elképzeléssel, amely nem felel meg a magyarságnak. 

Amely szétverne mindent, amit mi felépítettünk. Az RMDSZ az önkormányzatokra 

alapozta az erejét, a mostani önkormányzatokban lehet erős, és egy ilyen átalakítás 

feloldaná a magyarság erejét.” 

 

„Erre fogékony az unió, nem a székely zászló kitűzésére” 
 
2011. július 21. – Irházi János - HVG 

Csutak István, az RMDSZ régió átalakítási tervezetének szerzője a HVG-nek adott 

interjúban úgy vélte, „az egész régiósdi most csupán a 2012-es helyhatósági és általános 

választások csatájának előszele, célja eltüntetni a megyei önkormányzatokat, kinevezni a 

nagy megyék élére egy kormánymegbízottat, aki majd megszervezi a választásokat a 

sztálini „nem az számít, kire hányan szavaztak, hanem hogy ki számolja össze a voksokat” 

elv alapján”. Csutak szerint a PDL sem akarja a megyék megszüntetését, „ám ha ez az ára a 
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választások megnyerésének, akkor belemennek”. „A túlnyomó részben magyarok lakta 

Kovászna és Hargita megyék megszüntetésének ellensúlyozására nekünk nyájasan 

felajánlott plusz egy régió célja a Székelyföld későbbi, lassú felmorzsolása. De ami ennél is 

borzasztóbb, hogy a sajtóban soha egyetlen magyar megyei tanácselnök sem köhintett a 

régiós felosztásra, mert szeretnék, ha továbbra is náluk maradna a pályázat elbírálás joga” 

– mondta Csutak István. 

 

A Kerekasztal bírálta a kulturális támogatások elosztását 
 
2011. július 20. - bumm.sk, Új Szó Online 

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának Koordinációs Bizottsága állásfoglalást adott ki a 

nemzeti kisebbségek kultúrájának támogatásával kapcsolatban. A testület rámutat, hogy a 

pályázatok kiírása, a döntési mechanizmus kialakítása, illetve a döntések megszületése a 

korábbi gyakorlathoz képest több hónapot késett. A Kerekasztal furcsállja, hogy a 

függetlennek titulált bizottságok május végén már meghozták döntésüket, de több mint 

egy hónapnak kellett eltelnie ahhoz, hogy a hivatal közzétegye az eredményeket. A testület 

kifogásolhatónak tartja, hogy a kormányhivatal alkalmazottai köztisztviselőként is helyet 

kaptak a bizottságokban. „Összegezve, komoly problémákat látunk a kisebbségi 

támogatások elosztásának rendszerében, amelyeket nagyon gyorsan orvosolni kell. Ha ez 

nem történik meg, folyamatosan élni fog a gyanú, hogy egyéni és más érdekek mentén 

történik továbbra is a kisebbségi támogatások elosztása. A kisebbségi kultúrák 

támogatására szánt anyagi eszközök közpénzből valósulnak meg, az adófizetők pénzéből, 

következésképpen nem szolgálhatnak egyéni, csoport-, hivatali vagy pártérdekeket” - áll az 

állásfoglalásban. 

 

Elveszett az MKP többsége 
 
2011. július 20. - Új Szó 

A Magyar Koalíció Pártja színeiben a dunaszerdahelyi önkormányzati képviselő-testületbe 

megválasztott Bugár Zoltán bejelentette, hogy a továbbiakban független képviselőként 

folytatja munkáját. Bugár Zoltán elmondta, hogy „az állandó politikai támadások és 

nyomásgyakorlás után” hozta meg döntését. Hozzátette, több alkalommal nem tudott 

egyetérteni az MKP-frakció álláspontjával, mivel „az nem a józan logikát követte”. 

„Tevékenységemet a dunaszerdahelyi képviselő-testületben a mai naptól kezdve 

függetlenként szeretném folytatni, egyben felfüggesztem a tagságomat az MKP helyi 

szervezeténél mindaddig, amíg azt és a várost Hájos Zoltán irányítja” – jelentette ki, 

megjegyezve: a továbbiakban a függetleneket is tömörítő Híd frakciójával együtt kíván 

politizálni. A huszonöt tagú képviselő-testületben a Híd és a függetlenek közös frakciója 

tizenhárom tagot számlál, így többségbe kerül. 
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http://www.bumm.sk/57903/a-kerekasztal-biralta-a-kulturalis-tamogatasok-elosztasat.html
http://ujszo.com/napilap/cimlapcikk/2011/07/20/elveszett-az-mkp-tobbsege
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Zuroff: A bíróság Képíró oldalán állt 
 
2011. július 20. - Marjanov Erzsébet - Vajdaság Ma 

A vajdasági és az újvidéki magyarokat senki sem hibáztathatja azért, mert a Fővárosi 

Bíróság felmentő ítéletet hozott Képíró Sándor ügyében, jelentette ki Frenkel Anna, a 

jeruzsálemi Wiesenthal Központ újvidéki munkatársa. Frenkel a Vajdaság Ma hírportálnak 

annak kapcsán beszélt erről, hogy a Holokauszt Emléktársaság a felszabadító ítélet miatt 

elégedetlenségét fejezte ki és vasárnapra tüntetést jelentett be Újvidéken, s feltehetően 

ennek nyomán jelentek meg egyes honlapokon hangulatkeltő kommentárok. „Az újvidéki 

magyarok barátaink, lojális és méltó polgárai ennek a városnak” – mondta Frenkel. 

 

Diplomát kaptak a Rákóczi-főiskola könyvvitel és auditálás szakos diákjai 
 
2011. július 20. - Badó Zsolt - Kárpátalja 

Július 19-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola könyvvitel és auditálás 

szakán végzett hallgatók diplomaosztójára került sor. Orosz Ildikó, a főiskola elnöke 

ünnepi beszédében kiemelte, hogy a Rákóczi-főiskola nem csupán oktatási és tudományos 

intézményként, hanem kulturális és szellemi központként is szolgálja a kárpátaljai magyar 

nemzetrészt. Elmondta továbbá, hogy egy kisebbségi intézmény helyzete mindig a többségi 

politikai hatalom toleranciájának, valamint az anyaország nemzetközi megítélésének, 

támogatásának és a két ország közötti viszonynak a függvénye. „Az anyaország immár 

biztosított támogatásáról, de az ukrán államban helyzetünkért állandóan vívni kell 

csatáinkat, mert abban az esetben, ha a hatalom nem tudja befolyásolni és felügyelni teljes 

mértékben a kisebbségek intézményeit, igyekszik idegen erők beavatkozásaként, 

expanziójaként tüntetni fel azokat, minden támogatást, kezdeményezést, minden külföldi 

adomány hasznosulását csak abban az esetben tart pozitívnak, ha a saját pozícióit erősíti” 

– mondta Orosz Ildikó. Az ünnepségen jelen volt Tóth István beregszászi magyar főkonzul 

is. 
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